Додаток 6
до Правил прийому до ПВНЗ «ІПП» для
здобуття вищої освіти в 2022 році

Порядок поселення до гуртожитків ПBНЗ «ІПП»
1. Цей порядок регламентує функціонування гуртожитку ПВНЗ «ІПП», визначає порядок
надання житлової площі в гуртожитку інституту іногороднім студентам, студентам з інших країн,
вступникам.
2. Порядок поселення розроблено з метою ефективного використання житлової площі та
забезпечення високого рівня культури проживання у гуртожитку інституту.
3. Поселення в кімнати гуртожитків здійснюється відповідно до встановлених санітарних норм.
4. Адміністрація ПВНЗ «ІПП» укладає Договір найму жилого приміщення гуртожитку про
тимчасове платне користування житловою площею і створеними побутовими умовами з
мешканцем гуртожитку.
5. Вступники можуть поселитися до студентського гуртожитку на період проведення вступних
випробувань на підставі направлень приймальної комiciї за наявності вільних місць.
Вступники, які отримали незадовільну оцінку на вступних випробуваннях, зобов’язані звільнити
місце в гуртожитку після оголошення результатів іспитів протягом 1 дня.
6. Організація поселення студентів I курсу ОС «Бакалавр» на основі ПЗСО та III курсу ОС
«Бакалавр» на основі ОКР:
6.1. Іногородні вступники під час подачі документів до приймальної комісії за необхідності
вказують про потребу надання місця в гуртожитку ПВНЗ «ІПП».
6.2. Приймальна комісія згідно отриманих даних формує списки студентів відповідних курсів.
6.3. Приймальна комісія спільно головним адміністратором розробляє графік організованого
поселення студентів до гуртожитку та розміщує його на офіційному сайті ПВНЗ «ІПП».
6.4. До гуртожитку ПВНЗ «ІПП» можуть бути поселені студенти ПВНЗ «ІПП» за наявності
вільних місць.
7. Порядок поселення до гуртожитків студентів I курсу ОС «Бакалавр» на основі ПЗСО та III
курсу ОС «Бакалавр» на основі ОКР:
7.1. Поселення до гуртожитків здійснюється за наказом ректора за погодженням зі Студентською
радою.
7.2. Студент при поселенні до гуртожитку обов’язково повинен надати:
– заяву на ім’я ректора інституту про надання йому на відповідний навчальний рік місця в
гуртожитку, яка пишеться студентом самостійно і завчасно;
– ID-картку громадянина України з довідкою про реєстрацію місця проживання особи та копії
цих документів (або паспорт старого зразка з копією 1, 2 та 11 сторінок);
– квитанцію про оплату за перший місяць проживання в гуртожитку в розмірі, встановленому
ПВНЗ «ІПП».
7.3. Оплату за проживання в гуртожитку необхідно внести завчасно. У квитанції обов’язково
необхідно вказувати прізвище, ім’я та по-батькові студента. Квитанцію про оплату необхідно
надати безпосередньо під час поселення.
7.4. Головний адміністратор ознайомлює студента з його місцем проживання.
7.5. Головний адміністратор, під особистий підпис у відповідному журналі, ознайомлює студента
з Правилами внутрішнього розпорядку в ПВНЗ «ІПП», пожежної безпеки.
8. Порядок поселення до гуртожитків студентів II-IV курсів ОС «Бакалавр»:
8.1. Особи, що мають потребу у місці в гуртожитку, пишуть заяву на ім’я ректора університету
про надання їм на відповідний навчальний рік місця в гуртожитку.
8.2. Заяви про надання місця для проживання в гуртожитку на наступний навчальний рік
узгоджуються із Головним адміністратором.
8.3. Списки студентів на поселення в гуртожитки, складені на підставі поданих заяв, розглядає
ректор інституту (або уповноважена ним особа) і готує проект наказу про поселення студентів у
гуртожитки на наступний навчальний рік.
8.4. Студенти, які вчасно не оформили необхідні для поселення у гуртожиток документи, та
студенти, які неодноразово порушували Правила внутрішнього розпорядку та умови Договору

найму жилого приміщення гуртожитку, можуть бути поселеними на наступний навчальний рік
після загального завершення поселення в гуртожитки за наявності вільних місць.
8.5. Поселення на новий навчальний рік проводиться у серпні місяці поточного року відповідно
до складеного графіка, який розміщується на офіційному веб-сайті ПВНЗ «ІПП».
8.6. Особа, якій надано місце для проживання в гуртожитку на наступний навчальний рік,
зобов’язана особисто пред’явити головному адміністратору паспорт, та квитанцію про оплату за
поточний місяця проживання в гуртожитку.

